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Prezado (a) discente, 

O presente Manual foi cuidadosamente preparado pela equipe de 

professores que compõem o módulo Saúde do Adulto e do Idoso V, do curso 

de Medicina da UFG-REJ. Nele vocês encontrarão informações sobre o 

planejamento das atividades de ensino do módulo, o cronograma das 

atividades que serão desenvolvidas no decorrer do semestre letivo, além dos 

métodos de ensino-aprendizagem e o sistema de avaliação. 

De forma a garantir uma articulação efetiva das diversas atividades que 

integram o projeto pedagógico do curso, foram estabelecidas as programações 

semanais integradas, cujo principal objetivo é o fortalecimento e a valorização 

de conteúdos considerados fundamentais para a compreensão das doenças 

infecciosas e de pele.  

_____________________________________ 
Prof. Marcelo Filizzola Septímio  

Coordenador do Módulo 
Curso de Medicina – UFG/REJ 



Regras de Conduta do Módulo  

1. Os docentes, no início do semestre, entregarão aos discentes os 
procedimentos metodológicos e pedagógicos previstos e os critérios de 
avaliações e atividades (plano de ensino).  

2. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes. 
3. O discente tem o direito de solicitar revisão de prova e de atividades aos 

docentes, segundo as diretrizes do Regulamento Geral dos Cursos de 
Graduação (RGCG, Seção III, Art. 81). 

4. As perguntas e dúvidas podem ser sanadas a qualquer momento, seja 
durante as aulas ou depois delas, ou ainda em outros momentos. Para 
os atendimentos extraclasse com o docente, o discente deverá verificar 
por e-mail a disponibilidade de horário e sala. 

5. Os equipamentos de proteção individual (EPI), tais como jaleco e sapato 
fechado, são de uso obrigatório nas aulas práticas e deverão ser 
providenciados pelos discentes. O não cumprimento implicará na 
impossibilidade da permanência do aluno na aula. 

6. Não é permitido falar ao telefone durante as aulas. Cada discente se 
responsabilizará pela “poluição” produzida em sala de aula, seja ela 
sonora ou visual. Ao final de cada aula os alunos deverão deixar a sala 
organizada e limpa. 

7. Será proibida a utilização pelos discentes de equipamentos eletrônicos 
não relacionados às atividades pedagógicas de cada aula (máquinas 
fotográficas, MPs) assim como o registro audiovisual (gravador, foto e 
vídeo) sem a autorização formalizada por escrito do docente.  

8. Docentes e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e 
vocabulário, devendo-se sempre preservar a boa relação e hierarquia 
entre docente e discente.  

Em caso de não cumprimento das normas o aluno poderá ser convidado a 
se retirar da sala de aula e poderá haver, pelo docente, interrupção 
imediata das atividades. 



Plano de Ensino 

I.  IDENTIFICAÇÃO

Unidade Acadêmica: Unidade Acadêmica Especial Ciências da Saúde – 
Regional Jataí

Curso: Medicina

Módulo: Saúde do Adulto e do Idoso V

Sub-módulos: Infectologia (80h) – Terça 8:30h às 12:10h 
                       Dermatologia (40h) – Quarta 7:30h às 9:10h 
                       Práticas em UBS (14h) 
                       Caso clínico integrador (10h)

Carga horária semestral: 144h Teórica: 80h Prática: 64h

Semestre/ano: 2º semestre/2019 Turma/turno: Única/integral/ 6º 
período

Professores: Me. Hélio Ranes de Menezes Filho 
                     Esp. Marcelo Filizzola Septimio

II. Ementa 

Módulo 
Estudo da fisiopatologia, do quadro clínico, do tratamento e do 
prognóstico das principais doenças da pele e principais doenças 
infecciosas e parasitárias. Profilaxia das endemias de interesse na 
saúde pública. Conhecimento sobre estratégias de prevenção e 
desenvolvimento da capacidade de diagnóstico e de tratamento das 
doenças abordadas. Semiologia Médica. Farmacologia Clínica. 
Habilidades Médicas. Patologia Clínica. Medicina Laboratorial. 
Imagenologia voltada às patologias de pele e às doenças infecciosas. 

III. Objetivo Geral  

Conhecer a etiologia, fisiopatologia, diagnóstico e princípios 
terapêuticos das principais doenças da pele e principais doenças 
infecciosas e parasitárias. 



IV. Metodologia 

▪ Team Based Learning (TBL); 
▪ Aula expositiva dialogada; 
▪ Outras metodologias em grupo; 
▪ Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente; 
▪ Estudo de textos científicos; 
▪ Seminários; 
▪ Roteiro para orientação do estudo; 
▪ Tempestade cerebral/mapa conceitual. 

V. Processos e critérios de avaliação 
Os alunos serão avaliados de forma contínua, sendo adotadas as 
seguintes estratégias: 
▪ Avaliações objetivas, discursivas, práticas e orais; 
▪ Pré-testes e pós-testes; 
▪ Testes TBL / OSCE / Mini-CEX; 
▪ Seminários/Grupo de estudo. 

A nota final (NF) do módulo será obtida pela média das notas 1 (N1) e 2 
(N2) do semestre da seguinte maneira: 

N1 = {[60% (Infectologia) + 40% (Dermatologia)] x 0,8} + {[Média 
Aritmética das notas do caso íntegrador de Patologia, caso integrador 
de Imagenologia  e UBS] x 0,2} 
N2 = {[60% (Infectologia) + 40% (Dermatologia)] x 0,8 + {[Média 
Aritmética das notas do caso integrador de Patologia, caso integrador 
de Imagenologia, UBS e OSCE] x 0,2 } 
NF = (N1 + N2) / 2  

Ao final deste plano de ensino são apresentadas as avaliações 
específicas para cada submódulo. 

A nota final para aprovação no módulo é 6,0 (seis) pontos. 

Os alunos que não alcançarem média 6,0 em relação à N1 e N2 do 
módulo deverão realizar avaliação de recuperação, ao final do período, 
valendo 10,0. O conteúdo será todo aquele visto no semestre 
(Infectologia + Dermatologia). A nota obtida será somada à Média Final 
(N1 + N2) e será realizada Média Aritmética.  

Alunos com mais de 25% de faltas estarão automaticamente 
reprovados. 



VI. Local de divulgação dos resultados das avaliações 

▪ Sala de aula; 
▪ E-mail da turma; 
▪ SIGAA. 

VII. Bibliografia básica e complementar 

Bibliografia Básica 
1) VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de Infectologia. 5ª ed. 
Atheneu, 2015. 
2) RIVITTI, E. A. Manual de Dermatologia Clínica de Rivitti e 
Sampaio. Artes Médicas, 2014.  
3) FAUCI, Anthony S.; KASPER, Dennis L.; HAUSER, Stephen L.; 
LONGO, Dan L.; JAMESON, J. Larry. Medicina Interna de 
Harrison. 19ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 

Bibliografia Complementar 
1) TAVARES, Walter. Antibióticos e Quimioterápicos para o Clínico. 
3ª ed. Atheneu: 2014. 
2) BENNETT, J. E.; DOLIN, R.; BLASER, M. J. Mandell, Douglas, and 
Bennett´s Principles and Practice of Infectious Diseases. 8ª ed. 
Elsevier, 2014. 
3) TAVARES, Walter & MARINHO, Luiz Alberto Carneiro. Rotinas de 
Diagnóstico e Tratamento das Doenças Infecciosas e Parasitárias. 
Atheneu. 4ª Edição. 2015. 
4) BURNS, T.; BREATHNACH, S.; COX, N.; GRIFFITHS, C. Rook´s 
Textbook of Dermatology. 8ª ed. Wiley-Blackwell, 2010. 
5) WOLFF, K. et al. Fitzpatrick – Tratado de Dermatologia. 7ª ed. 
Revinter, 2011. 



VIII. Cronograma 
Conteúdo(*) Data

1

Infecto: Apresentação do Módulo e Submódulo / 
Antimicrobianos  (Prof. Hélio) 13/08/2019

Dermato: Apresentação do Submódulo / Definição 
das aulas e seminários / Lesões Elementares I 
(Prof. Marcelo) 14/08/2019

2

Infecto: Sepse  / Infecção do trato urinário  
(Prof. Hélio) 20/08/2018

Dermato: Leishmaniose Tegumentar Americana – 
LTA (Prof. Marcelo) 21/08/2018

3
Infecto: HIV / AIDS ( Prof. Hélio) 27/08/2018

Dermato: Lesões Elementares II (Prof. Marcelo) 28/08/2018

4

Infecto: Aula Prática (Prof. Helio) 
                                 Grupos B,C e D : HCSC 
                                 Grupo A : CTA/SAE 

03/09/2018

Dermato: Hanseníase (Prof. Marcelo) 04/09/2018

5
Infecto: Estudo Dirigido -  iST (EAD) 10/09/2018

Dermato: Estudo Dirigido **(acne e dermatite 
seborréia) (Prof. Marcelo) 11/09/2018

6

Infecto: Aula Prática (Prof. Helio) 
                                 Grupos A,C e D : HCSC 
                                 Grupo B:  CTA/SAE 

17/09/2018

Dermato: Lesões Elementares III (Prof. Marcelo) 18/09/2017

7

Infecto: Seminários N1 (Prof. Hélio) 
Grupo A: Estreptococcias / Estafilococcias 
Grupo B: Leptospirose / Hantavirose / Preparação 
do Seminário 

24/09/2018

Dermato: Dermatite Eczematosa de contato 
                 (Prof. Marcelo) 25/09/2018



8

Infecto: Seminários N1 (Prof. Hélio) 
Grupo C: Malária / Doença de Chagas/
Toxoplasmose 
Grupo D: Dengue / Zika / Chikungunya / Febre 
Amarela 

01/10/2019 

Dermato: Prova Prática - Quiz N1 (Prof. Marcelo) 02/10/2019

9

Infecto: Prova Teórica N1 (Prof. Hélio) 08/10/2019

Dermato: Prova Teórica N1 (Prof. Marcelo) 09/10/2019

10
Infecto: Endocardite Infecciosa (Prof. Hélio) 15/10/2019

Dermato: Lesões Elementares IV (Prof. Marcelo) 16/10/2019

11
Infecto: Meningoencefalites (Prof. Hélio) 22/10/2019

Dermato: CONGRESSO 23/05/2019

12
Infecto: Hepatites Virais (Prof. Hélio) 29/10/2019

Dermato: Seminário – Pitiríase rósea e 
Dermatofitose (Prof. Marcelo)  *** 30/10/2019

13

Infecto: Seminários N2 (Profa. Regyane) 
Grupo A: Febre de Origem Indeterminada / 
Neutropenia Febril  
Grupo B: Leishmaniose Visceral / Esquistossomose 
/ Febre Tifóide 

05/11/2019

Dermato: Lesões Elementares V (Prof. Marcelo) 06/11/2019

14

Infecto: Seminários N2 ( Profa. Regyane)  
Grupo C: Raiva / Tétano 
Grupo D: Tuberculose Extrapulmonar / Micoses 
Sistêmicas

12/11/2019

Dermato: Seminário – Psoríase  (Prof. Marcelo)**** 13/11/2019

15

Infecto: Estudo Dirigido - Acidentes por animais 
peçonhentos (EAD). 19/11/2019

Dermato: Seminário – Ectoparasitárias ***** 
                 (Prof. Marcelo) 20/11/2019



* As datas poderão ser alteradas para adequação ao conteúdo programático do curso, 
por necessidades da instituição e/ou por motivos de força maior. 

** Estudo Dirigido constituirá de um dos vários temas importantes no universo da 
Dermatologia, como: Acne e Dermatite Seborréica, Buloses, Dermatoses Neonato, 
Dermatoses Gestacionais, entre outras.  

*** Capítulo 17; Capítulo 42: Dermatofitose, Pitiríase Versicolor, Tinha Negra, 
Candidose. 

**** Capítulo 11: Psoríase 

***** Capitulo 46: Dermatose por Ácaros, Dermatose por Insetos, Dermatose por 
Siphonaptera, Miíase, Lavra Migrans. 

****** Capítulo 32: Lupus eritematoso cutâneo e Esclerodermia 

16

Infecto: Aula Prática ( Prof. Hélio)  
              Grupos A,B e D : HCSC 
              Grupo C: CTA / SAE

26/11/2019

Dermato: Seminário - Lupus eritematoso cutâneo e 
Esclerodermia l (Prof. Marcelo) ****** 27/11/2019

17
Infecto:  Aula Prática ( Prof. Hélio)  
              Grupos A,B e C : HCSC 
              Grupo D: CTA / SAE

03/12/2019

Dermato: Prova Prática N2 – Quiz (Prof. Marcelo) 04/12/2019

18

Infecto: Prova Teórica N2 (Prof. Hélio) 
10/12/2019

Dermato: Prova Teórica N2 (Prof. Marcelo) 
11/12/2019

19

Infecto: Prova de Recuperação do Módulo (Prof. 
Hélio e Prof. Marcelo) 17/12/2019

Dermato: Fechamento do Módulo / Divulgação das 
Notas Finais 18/12/2019



IX. Objetivos de Aprendizagem                                                                                           

1

Infecto: Compreender o mecanismo de ação dos 
antimicrobianos. 13/08/2019

Dermato: Apreender a reconhecer alteração no 
tecido cutâneo correspondentes: palidez, eritrose, 
cianose, icterícia, perdas e reparações. 
Compreender o diagnóstico, diagnóstico 
diferencial da Escarlatina e conhecer uma das 
buloses mais freqüente o Pênfigo Foliáceo, seus 
aspectos clínicos. 

14/08/2019

2

Infecto: Compreender o diagnóstico e tratamento 
da Sepse. 
Compreender o diagnóstico e tratamento da ITU.

20/08/2019

Dermato: Compreender o diagnóstico, a lesão 
elementar principal, ou seja, quadro clínico-
dermatológico, diagnóstico diferencial e 
tratamento LTA.

21/08/2019

3

Infecto: Compreender o diagnóstico e tratamento 
da infecção pelo HIV e sua evolução para AIDS. 27/08/2019

Dermato: Apreender a reconhecer alteração no 
tecido cutâneo correspondentes: pele úmida, 
textura, espessura, temperatura, elasticidade, 
mobilidade, turgor, sensibilidade.

28/08/2019

4

Infecto: Compreender o manejo das doenças 
infecciosas e parasitárias no contexto de uma 
unidade de internação e de uma unidade 
ambulatorial

03/09/2019

Dermato: Compreender o diagnóstico, 
diagnóstico diferencial, as apresentações clínico-
dermatológicas e tratamento da Hanseníase. 
Apreender método do exame físico para  
palpação de nervo.

04/09/2019

5

Infecto: Compreender o diagnóstico e tratamento 
das piramidais ISTs. 10/09/2019

Dermato: Compreender o diagnóstico com estudo 
dirigido à distância do tema selecionado. 11/09/2019



6

Infecto: Compreender o manejo das doenças 
infecciosas e parasitárias no contexto de uma 
unidade de internação e de uma unidade 
ambulatorial 

17/09/2019

Dermato: Apreender a reconhecer alteração no 
tecido cutâneo correspondentes:  alterações de 
cor, sólidas. Compreender o diagnóstico, 
diagnóstico diferencial, apresentações clínico-
dermatológicas e tratamento Tumores malignos e 
benignos cutâneos (mais freqüentes). 

18/09/2019

7 

Infecto: Compreender o diagnóstico e tratamento 
das Estreptococcias / Estafilococcias, 
Leptospirose e Hantavirose. Permitir ao aluno que 
treine sua habilidade de transmitir conteúdos 
através de palestras e explanações orais. 24/09/2019

Dermato: Compreender o diagnóstico, 
diagnóstico diferencial, apresentações clínico-
dermatológicas e tratamento da Dermatite 
eczmatosa de contato.

25/09/2019 

   8

Infecto: Compreender o diagnóstico e tratamento 
da Malária, Doença de Chagas, Toxoplasmose e 
principais arboviroses. Permitir ao aluno que 
treine sua habilidade de transmitir conteúdos 
através de palestras e explanações orais.

01/10/2019

Dermato: Prova Prática N1  02/10/2019

9

Infecto: Prova Teórica N1  08/10/2019

Dermato: Prova Teórica N1  09/10/2019

10

Infecto:  Compreender o diagnóstico e tratamento 
da Endocardite Infecciosa. 15/10/2019

Dermato: Apreender a reconhecer alteração no 
tecido cutâneo correspondentes: as líquidas e de 
espessura. 
Compreender o diagnóstico, diagnóstico 
diferencial, tratamento Herpes e também da 
Queratose actínica.

16/10/2019



11

Infecto: Compreender o diagnóstico e tratamento 
das meningoencefalites. 22/10/2019

Dermato: congresso  23/10/2019

12

Infecto: Compreender o diagnóstico e tratamento 
das hepatites virais. 29/10/2019

Dermato:  Compreender o diagnóstico, 
diagnóstico diferencial e tratamento Pitiríase 
rósea e dermatofitose. Permitir ao aluno que 
treine sua habilidade de transmitir conteúdos 
através de palestras e explanações orais.

30/10/2019

13

Infecto: Compreender o diagnóstico e tratamento 
da FOI. Neutropenia Febril, Leishmaniose 
Visceral, Esquistossomose e Febre Tifóide. 
Permitir ao aluno que treine sua habilidade de 
transmitir conteúdos através de palestras e 
explanações orais. 

05/11/2019

Dermato: Apreender a reconhecer alteração no 
tecido cutâneo correspondentes: a fâneros, 
cabelos, unhas e mucosas 06/11/2019

14

Infecto: Compreender o diagnóstico e tratamento 
da Raiva, Tétano, Tuberculose Extrapulmonar e 
Micoses sistêmicas. Permitir ao aluno que treine 
sua habilidade de transmitir conteúdos através de 
palestras e explanações orais. 

12/11/2019

Dermato: Compreender o diagnóstico, 
diagnóstico diferencial e tratamento da Psoríase. 
Permitir ao aluno que treine sua habilidade de 
transmitir conteúdos através de palestras e 
explanações orais. 

13/11/2019

15

Infecto: Compreender a discernir e a tratar os 
acidentes envolvendo animais peçonhentos.  19/11/2019

Dermato: Compreender o diagnóstico, 
diagnóstico diferencial e tratamento 
Ectoparasitoses. Permitir ao aluno que treine sua 
habilidade de transmitir conteúdos através de 
palestras e explanações orais. 

20/11/2019



DERMATOLOGIA: 

• AVALIAÇÃO N1: Média Aritmética 
- Avaliação Teórica (Peso 5) 
- Avaliação Prática (peso 5) 

• AVALIAÇÃO N2: Média Aritmética 
- Avaliação Teórica (Peso 6) 
- Avaliação Prática (Peso 4) 
- Seminário(Peso 2) 
- Estudo Dirigido (Peso1) 

  
   A nota referente ao Estudo Dirigido de Dermatologia será 0 a 2,0 (dois) 
pontos, sendo a prova prática N2 será 0 a 8,0 (oito) pontos.  
 Estudo Dirigido deverá ser entregue manuscrito, não existe necessidade 
de fotografias e deve ser feito individualmente por cada aluno. 
O seu conteúdo será  solicitado na prova teórica N2. 

16

Infecto:Compreender o manejo das doenças 
infecciosas e parasitárias no contexto de uma 
unidade de internação e de uma unidade 
ambulatorial 

26/11/2019

Dermato: Compreender o diagnóstico, 
diagnóstico diferencial e tratamento das Lupus 
eritematoso cutâneo e Esclerodermia cutânea. 
Permitir ao aluno que treine sua habilidade de 
transmitir conteúdos através de palestras e 
explanações orais.

27/11/2019

17

Infecto:Compreender o manejo das doenças 
infecciosas e parasitárias no contexto de uma 
unidade de internação e de uma unidade 
ambulatorial 

03/12/2019

Dermato: Prova Prática - Quiz  N2 04/12/2019

18
Infecto: Prova Teórica N2 10/12/2019

Dermato: Prova Teórica N2 11/12/2019

19
Infecto: Prova de Recuperação do Módulo 17/12/2019

Dermato: Fechamento do Módulo / Divulgação das 
Notas Finais 18/12/2019



 SEMINÁRIOS: 

A turma será dividida proporcionalmente ao número de alunos por 4 grupos, 
por exemplo turma tem 20 alunos, então serão grupos de 5 alunos. Os temas 
serão os seguintes: 

a) Psoríase ( capítulo 11) 
b) Lupus eritematoso cutâneo e esclerodermia cutânea (capítulo 32) 
c) Dermatoses ectoparasitárias  
d)  Pitiríase rósea e Dermatofitose   

Observações:  

Lesão Elementares I: correspondem à palidez, eritrose, cianose, icterícia, 
perdas e reparações. Doenças desta aula: Escarlatina e Pênfigo Foliáceo. 
Lesões Elementares II: correspondem à pele úmida, textura, espessura, 
temperatura, elasticidade, mobilidade, turgor, sensibilidade. 
Lesões Elementares III: correspondem a alterações de cor, sólidas. Doenças 
desta aula: Tumores malignos e benignos. 
Lesões Elementares IV: correspondem a líquidas, alterações de espessura. 
Doenças desta aula: Herpes, Queratose actínica. 
Lesões Elementares V: correspondem a fâneros, cabelos, unhas e mucosas. 

A prova QUIZ será baseada em ilustrações (fotos, slides) com imagem da lesão 
elementar, onde o aluno deverá ser capaz de identificar, descrever a imagem e 
citar dois diagnósticos compatível somente a imagem estabelecida na questão. 
Das doenças das aulas administradas poderão ser solicitados: diagnóstico, 
aspectos clínicos, propedêutica, exame físico, diagnósticos diferenciais, 
tratamento completo da doença requisitada. 

O seminário deverá conter uma parte ESCRITA, digitalizada, com as 
ilustrações (fotografias) que acharem correspondentes, nomes de todos os 
integrantes e ser entregue com  mínimo 03 (três) dias antes da data da 
apresentação do seminário correspondente. 
Os seminários serão divididos e conseqüentemente, o valor da nota será 
dividido em duas situações: 

1) Seminário com pós-teste. Nota 6,0 (seis) = apresentação  e 
                                                  4,0 (quatro) =  teste. 

2) Seminário sem pós-teste. Nota 10,0  (dez) = apresentação  

Serão definidos os seminários previamente  que terão TESTE ou não terão 
TESTE, podendo ser alguns ou todos os seminários presentes no PLANO de 
ENSINO, de acordo da evolução da matéria administrada. 

Vale ressaltar que a matéria dos seminários estará presente na prova 
prática e na prova teórica. A reposição do seminário será através de uma 
avaliação com 2 questões discursivas sobre os temas que seriam 
apresentados e só será autorizada com a devida justificativa protocolada na 
coordenação do curso.   

A avaliação da apresentação do seminário seguirá este modelo descrito: 
  



A prova teórica poderá conter 2 (duas) até 10 (dez) questões discursivas e/ou 
múltipla escolha. 

AVALIAÇÃO  DO  SEMINÁRIO  
PELO  DOCENTE  

• Atitudes (1,5-2,5) • Apresentação Pessoal 
• Pontualidade 
• Postura adequada 
• Interesse nas discussões do 

tema 
• Atitudes cooperativas no 

trabalho em equipe 
• Desempenho da equipe

• Habilidades (1,5 -2,5) • Habilidade em comunicar com 
clareza e eficácia 

• Habilidade de interlocução com 
os colegas na definição e 
discussão do tema proposto 

• Habilidade de apresentar o 
caso clínico correlacionando 
com o tema proposto 

• Competências (1,5-2,5) • Conhecimentos adequados do 
tema proposto 

• Correlação do tema proposto 
com Anatomia, Fisiologia, 
Histologia e Método Clínico. 

• Caso clínico bem estruturado 
nos moldes do que é 
preconizado na Semiologia 

• Utilização de fontes de 
pesquisa confiáveis. 

• Descrição das referências. 

• Didática (1,5-2,5) • Uso adequado de recursos 
didáticos 

• Slides claros e concisos. 



  INFECTOLOGIA: 

1. A Nota N1 será obtida a partir da média ponderada da avaliação teórica N1 
(Peso 8) + seminário N1 (Peso 1) + Estudo Dirigido N1( Peso1) , cada um 
valendo 10,0 pontos. 

2. A Nota N2 será obtida a partir da média ponderada da avaliação teórica N2 
(Peso 8) + seminário N2 (Peso 1) + Estudo Dirigido N2 (Peso1), cada um 
valendo 10,0 pontos. 

3. As avaliações teóricas serão compostas por 20 questões discursivas e/ou de 
múltipla escolha. 

4. Critérios de avaliação do seminário: nota por grupo 
4.1. Roteiro de apresentação (entregar a todos os presentes), devendo 

conter: título da apresentação, objetivos, seqüência de conteúdos e 
referências: 0 a 2,0. 

4.2. Postura individual e do grupo: 0 a 2,0 
4.3. Qualidade e pertinência do conteúdo apresentado: 0 a 2,0 
4.4. Adequação dos recursos didáticos: 0 a 2,0 
4.5. Tempo de apresentação (40 min), com 10 minutos de tolerância 
 (para mais ou menos): 0 a 2,0 

5. Nos seminários os grupos deverão abordar todos os aspectos das doenças  
apresentadas, mas com ênfase ao diagnóstico e tratamento das mesmas . 

6. Conteúdos das avaliações teóricas: 
- N1: Conteúdos vistos até a última aula anterior à avaliação + Conteúdos dos 
Seminários N1 + Conteúdo do Estudo Dirigido N1. 
- N2: Conteúdos vistos até a última aula anterior à avaliação + Conteúdos dos 
Seminários N2 + Conteúdo do Estudo Dirigido N2. 

7. Normas de convivência: 
• Tolerância de atraso de 15 minutos a cada duas aulas, num total de 

quatro ( norma também para Dermatologia) 
• Uso de celular no silencioso; 
• Não é permitido usar WhatsApp durante as atividades 
• Uso de jaleco nas atividades práticas 
• Não é permitido o uso de adornos durante as práticas  

8. Em algumas aulas do submódulo poderá ser ultrapassado o horário previsto, 
caso seja necessário. 

9. A solicitação de reposição das avaliações seguirá as normas do RGCG, com 
data da nova realização definida pelos docentes. A avaliação teórica de 
reposição será composta por 20 questões discursivas e/ou de múltipla escolha 



cujo conteúdo será o mesmo da avaliação a ser resposta. A reposição do 
seminário será através de uma avaliação com 10 questões discursivas e/ou 
múltipla escolha sobre os temas que seriam apresentados  

10. Os alunos deverão se dividir em 4 grupos para realização das aulas 
práticas e seminários. Os grupos, nomeados de A, B, C e D. Assim como os 
nomes dos seus integrantes deverão ser entregues ao docente responsável até 
o segundo encontro do Submódulo. 

OSCE 

• Data: 09/11/2019 * (Sábado) – Caso Clínico integrando conteúdos vistos 
na Dermatologia e Infectologia. 

*Data  prevista  

Jataí, 20 de agosto de 2019. 

_____________________________________ 
Prof. Me. Hélio Ranes de M. Filho 

_____________________________________ 
Prof. Esp. Marcelo Filizzola Septimio 




